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Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:
We werken via een aantal routes en in verschillende samenwerkingsverbanden aan de verstedelijkingsopgave
waar we als provincie voor staan. U Ned is het samenwerkingsverband waarin we met het Rijk (de ministeries van
lenW, BZK en EZK) en de U10-gemeenten de ambitie hebben uitgesproken om een gezonde groei van wonen,
werken en bereikbaarheid in de regio Utrecht mogelijk te maken. In het programma U Ned werken we als regio
samen met het Rijk aan verschillende programmalijnen met elk een eigen tijdshorizon. De programmalijnen in U
Ned staan weergegeven in onderstaande figuur.
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Met deze brief informeren wij u over voortgang van de programmalijn No Regret.
Met No Regretmaatregelen worden maatregelen bedoeld die altijd nodig zijn, ongeacht de nog te maken keuzes
voor verstedelijking. De maatregelen zijn binnen alle toekomstscenario’s nuttig en staan de scenario’s niet in de
weg. Het maatregelpakket focust zich op uitvoering voor 2025 en draagt bij aan de bereikbaarheid van USP, het
ontlasten van Utrecht CS en het mogelijk maken van de huidige woningbouwplannen.
Voor de uitvoering van maatregelen uit het No Regretpakket is € 38,1 miljoen (ex. BTW) beschikbaar. Het
ministerie van I&W, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht financieren gezamenlijk het pakket. Het No
Regretmaatregelenpakket maakt onderdeel uit van het programma onderdeel binnen U Ned dat gericht is op korte
termijn. Afspraken over het pakket zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst (BOK) No Regretmaatregelen U
Ned in juli 2021 (doc nr. B23BC63B). De partijen die de maatregelen gaan uitvoeren zijn de gemeente de Bilt, de
gemeente Utrecht, de gemeente Bunnik, de gemeente Zeist en Rijkswaterstaat. De provincie Utrecht heeft een
kassier-rol waarvoor met de gemeenten de bestuursovereenkomst is afgesloten. Alle uitvoerende partijen hebben
een inspanningsverplichting om het maatregelenpakket uit te voeren. De provincie Utrecht is uitvoerende partij voor
de fietsbrug over de A12.
Inleiding:
In de Statenbrief Voortgang U Ned (20 mei 2021 nr. 82238F9F) hebben wij u geïnformeerd over de stand van
zaken rond U Ned, waaronder de No Regretmaatregelen. Met deze brief delen we de laatste informatie op dit
dossier. Een voortgangsbrief over het hele programma U Ned ontvangt u rond de zomer van 2022.
Historie No Regretmaatregelen
In het BO MIRT najaar 2018 is een No Regretmaatregelenpakket vastgesteld voor het bevorderen van de
bereikbaarheid van USP, het ontlasten van Utrecht CS en het bevorderen van de bereikbaarheid van (toekomstige)
woonlocaties aan de zuidwestkant van Utrecht.
De No Regretmaatregelen hebben betrekking op het verbeteren van het fietsnetwerk en het OV-netwerk. Het
pakket draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio op korte termijn zonder lange termijn oplossingen te
blokkeren. Rijk, gemeente Utrecht en provincie financieren gezamenlijk het maatregelenpakket.
In september 2019 is door u ingestemd met de provinciale bijdrage van € 15 miljoen (ex. BTW) aan het No Regret
maatregelenpakket (Statenvoorstel Programma U Ned – No Regret maatregelen, uitgangspunten en
beoordelingskader, 16-07-2019 docnr. 81F47979).
In 2020 is geconstateerd (SB 22-09-2020, Stand van Zaken U Ned september 2020, nr.82167430) dat de
uitvoering van het maatregelenpakket een hogere investering vraagt dan de beschikbare € 38,1 miljoen. Daarom is
besloten om het No Regretpakket te faseren in een eerste en tweede tranche, waarbij het budget van € 38,1
miljoen wordt ingezet voor de eerste tranche. Concreet betekende dit besluit dat het beschikbare budget wordt
ingezet voor Fietsmaatregelen, P&R Soesterberg en de (H)OV-maatregelen Overvecht - USP en
Merwedekanaalzone in een 1e tranche.
De busbaan langs de A28 tussen Utrecht Sciencepark en Zeist is vanwege de kosten en complexiteit buiten de 1e
tranche van het No Regretmaatregelenpakket gehouden. We hebben u geïnformeerd over de uitkomsten van de
variantenstudie en het vervolgproces voor deze verbinding (SB Resultaten deelstudies HOV USP – Zeist –
Amersfoort en proces voor het vervolg, 19-01-2021 nr. 821E4C6F).
Voor alle locaties van het maatregelenpakket verwijzen wij naar het kaartje.
Op 6 juli 2021 is de Bestuursovereenkomst No Regretmaatregelen U Ned door ons vastgesteld en aangegaan.
In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de provincie Utrecht als kassier voor de No Regretmaatregelen en de vier gemeenten als uitvoerders van de maatregelen.
Voor alle maatregelen die onder deze BOK vallen zijn maximale subsidiebedragen bepaald en er is sprake van een
inspanningsverplichting voor de gemeenten om het maatregelenpakket uit te voeren. Het programmabudget voor
de No Regretmaatregelen bestaat uit de bijdragen van Rijk, provincie en de gemeente Utrecht.
De maatregelen worden voor 100% gefinancierd uit het programmabudget. De uitvoerende gemeenten Bunnik,
Zeist en De Bilt dragen zelf niet bij in de kosten.
Aanvullende maatregelen:
Na doorrekening van de No Regretmaatregelen 1ste tranche bleek een bedrag van €5,6 miljoen (ex. BTW) nog niet
bestemd te zijn. Voor besteding van dit restbudget is in U Ned verband afgesproken om voor vier maatregelen een
inhoudelijk voorstel uit te werken.
De onderstaande 4 maatregelen scoren positief op de doelen van het No Regretpakket:
1. Fietsbrug Merwedekanaalzone
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2. Rotonde op de fietsroute station Bunnik-USP
3. Opwaardering F&R Zeist
4. Fietsbrug over de Waterlinieweg als onderdeel van de Fietsroute om de Zuid
Voor maatregel 1 (Fietsbrug MWKZ) heeft de gemeenteraad Utrecht in september 2021 besloten dat deze brug in
het zuiden van het gebied er vooralsnog niet komt.
Voor maatregel 4 (Fietsbrug Waterlinieweg) is de uitwerking op dit moment nog niet zover dat er integraal over
besloten kan worden.
De maatregelen 2 en 3 zijn voldoende uitgewerkt zodat met realisatie van deze maatregelen wordt gestart in 2022.
In de Programmaraad U Ned op 21 januari 2022 is afgesproken om het restbudget in te zetten voor de uitvoering
van de maatregelen 2 en 3.
Het budget voor maatregel 2 (Rotonde) bedraagt € 2,2 miljoen (ex. BTW) en voor maatregel 3 (F&R) € 0,5 miljoen
(ex. BTW). De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in een addendum op de BOK No Regretmaatregelen U Ned.
Voor het dan resterende budget van €2,9 miljoen ex. BTW (€5,6 - €2,7 miljoen) is afgesproken dat dit budget
beschikbaar blijft voor de No Regretmaatregelen. Mogelijk komt maatregel 4, de fietsbrug over de Waterlinieweg, in
aanmerking voor dit restbudget. Dat zal afhankelijk zijn van de uitkomsten van een onderzoek naar de fietsbrug dat
momenteel loopt. De uitkomst van dit onderzoek wordt verwacht in 2022. Wij zullen u daarover separaat
informeren.
Financiële consequenties:
Het budget voor de bijdrage voor het No Regretmaatregelenpakket is in de provinciale begroting opgenomen onder
meerjarendoel 5.8.2. ‘Regionale programma's worden beter ontwikkeld en uitgevoerd’ en wordt conform het in de
P&C cyclus opgenomen kasritme verwerkt. De maatregelen uit het addendum worden dit jaar uit de reserve
toegevoegd aan de begroting.
De provincie vervult voor het No Regretpakket de rol van kassier. De bijdrage van het ministerie van I&W is in 2021
ontvangen in de vorm van een decentralisatie-uitkering en een specifieke uitkering. Deze middelen blijven
gereserveerd op de provinciale balans, totdat tot besteding daarvan is overgegaan.
De uitvoerende partijen vragen subsidie aan ter grootte van het vastgestelde budget. De gemeente Utrecht vraagt
subsidie aan voor de maatregelen die de eigen bijdrage van € 15 miljoen (ex. BTW) overschrijden.
De provincie Utrecht beschikt op de subsidieaanvragen conform het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening
provincie Utrecht van 27 september 2010, nr. 2010BEM13. De subsidieaanvragen van de uitvoerende gemeenten
worden opgenomen in de Staat van begrotingssubsidies, dat als bijlage bij elk planning & control product is
opgenomen. Die staat vormt de juridische grondslag voor het verlenen van de subsidie. Na afronding van een
project rekent de provincie Utrecht per gemeente af via de subsidieverantwoording conform de
subsidiebeschikking.
Toelichting op de kaart:
De kaart geeft een inzicht in de locaties van de projecten die onder de No Regretmaatregelen vallen.
Het wordt aan de individuele uitvoerende partijen overgelaten te communiceren over de maatregelen zelf. Ook op
de website van U Ned wordt, indien daar aanleiding voor is gecommuniceerd over de voortgang van de
maatregelen. Op dit moment wordt gewerkt het opstellen van uitvoeringsplannen zodat gestart kan worden met de
uitvoering. Startmoment, duur en omvang van de maatregelen zijn verschillend.
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Communicatie / voortgang:
Via de website van U Ned, www.programma-uned.nl, wordt, indien daar aanleiding voor is, meer informatie over de
individuele projecten gegeven. Uiteraard wordt de voortgang van de uitvoering van de maatregelen in
Statenbrieven met betrekking tot de stand van zaken U Ned meegenomen.
Gedeputeerde Staten van Utrecht

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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